
»COBRAlibre« CLICK ‘N’ CHARGE

FUN FACTORY to estetyczna zabawka erotyczna wykonana z wysokogatunkowych materiałów przyjaznych 
dla skóry. Dopracowany w każdym szczególe kształt i harmonijny wygląd w połączeniu z przekonywającą 
funkcjonalnością decydują o niepowtarzalnym charakterze wszystkich produktów FUN FACTORY. Jakość 
„Made in Germany“.

»COBRAlibre« CLICK ‘N’ CHARGE
Pakiet mocy – for men only!
»COBRAlibre« gwarantuje szczególne przeżycia dla pewnych siebie mężczyzn. Wyrafinowany design i inno-
wacyjna technologia działają zachwycająco na najwrażliwsze miejsca penisa i szybko doprowadzą każdego 
do celu na ich drodze do przyjemności. »COBRAlibre« jest zawsze gotowa do użycia a jej obsługa jest bardzo 
łatwa – po prostu musisz ją mieć!

FUN Magnetic Plug
CLICK ‘N’ CHARGE – rewolucyjna technologia, MADE BY FUN FACTORY!
Genialna stymulacja gwarantująca największą przyjemność dzięki zastosowaniu technologii 
CLICK ‘N’ CHARGE: Możliwość wielokrotnego ładowania za pomocą »FUN Magnetic Plug«, uniwersalnej 
ładowarki FUN FACTORY, pasującej do wszystkich stymulatorów i wibratorów generacji CLICK ‘N’ CHARGE.

Sposób użycia i działanie
»COBRAlibre« jest wyposażona w dwa wydajne silniczki. Intensywność ich pracy można łatwo i płynnie 
sterować przy użyciu panelu dotykowego. Niezliczone, indywidualnie wybierane rodzaje wibracji zapewniają 
różnorodność w odczuwaniu przyjemności.

By uruchomić »COBRAlibre« CLICK ‘N’ CHARGE należy w pierwszej kolejności do pełna naładować urządzenie 
przy użyciu »FUN Magnetic Plug«.

Panel dotykowy należy obsługiwać czystymi i nietłustymi palcami.•	

W celu włączenia stymulatora prosimy dotknąć panel dotykowy (A) na około 2 sekundy. Lampka LED •	
panelu dotykowego zapali się a silniczek urządzenia uruchomi się na najniższym biegu, „na luzie“. Doty-
kanie panelu dotykowego (C) umożliwia zwiększanie prędkości wibracji. Osiągnięcie przez urządzenie 
maksymalnej prędkości sygnalizowane jest pulsowaniem diody LED.

Dotykanie panelu dotykowego (B) powoduje zmniejszanie prędkości wibracji.•	

Wybieranie ustawionych fabrycznie rodzajów wibracji: Gdy urządzenie osiągnęło maksymalną prędkość •	
wibracji możliwe jest, poprzez ponowne dotykanie panelu dotykowego (C), przywoływanie licznych, us-
tawionych przez producenta rodzajów wibracji. Dioda LED świeci wówczas odpowiednio  do  wybranego 
rodzaju wibracji.

Poprzez poruszanie przycisku (C) możliwe jest przechodzenie do kolejnych rodzajów wibracji.•	

Dotknięcie przycisku (A) lub przycisku (B) umożliwia opuszczenie trybu wybierania ustawionego fabry-•	
cznie rodzaju wibracji. Dotknięcie przycisku (A) powoduje przejście urządzenia na „luz“. Przyciśnięcie 
przycisku (B) umożliwia ponowne włączenie maksymalnej mocy wibracji.

Dotykanie panelu dotykowego (A) przez około 2 sekundy umożliwia wyłączenie produktu.•	

Ewentualne problemy w obsłudze urządzenia wynikają z reguły z zabrudzenia panelu dotykowego. W takich 
sytuacjach pomocne jest wyczyszczenie produktu, patrz: rozdział „Uwaga“. 
W celu wyłączenia stymulatora należy przycisnąć panel dotykowy (A) na około 2 sekundy – dioda LED 
zgaśnie wówczas całkowicie. Niedotykanie panelu dotykowego przez około 5 minut powoduje automatyczne 
wyłączenie się urządzenia. Funkcja ta chroni akumulator przed niezamierzonym działaniem urządzenia np. 
podczas transportu.



Ładowanie »COBRAlibre« CLICK ‘N’ CHARGE
Wydajny akumulatorek litowo-polimerowy został na stałe zamontowany we wnętrzu urządzenia.
Znajdujący się w środku produktu akumulatorek ładowany jest w prosty sposób przy użyciu  
»FUN Magnetic Plug«:
Miganie diody LED na panelu dotykowym sygnalizuje potrzebę doładowania akumulatorka. W celu 
naładowania urządzenia należy uniwersalną wtyczkę włożyć do kontaktu. Zapali się wówczas światełko w 
zasilaczu. Teraz proszę połączyć jednym kliknięciem metalowe punkty kontaktowe ładowarki z punktami 
kontaktowymi FUN urządzenia »COBRAlibre«.
Uwaga! By proces ładowania powiódł się, konieczne jest precyzyjne połączenie powierzchni kontaktowych 
»FUN Magnetic Plug« i »COBRAlibre«. Czerwone miganie logo FUN na wtyczce magnetycznej, a także pul-
sowanie lampki LED na panelu dotykowym »COBRAlibre« sygnalizują potrzebę doładowania urządzenia. Gdy 
lampka »FUN Magnetic Plug« w sposób stały świeci na czerwono, proces został ukończony. Urządzenie jest 
wówczas w pełni naładowane i ładowarkę można od niego odłączyć.
Dzięki zastosowaniu nowej technologii litowo-polimerowej w produkcie nie występuje tzw. efekt pamięci.
Akumulatorek może być doładowywany w dowolnym momencie, co nie wpływa negatywnie na jego 
wydajność.

Uwaga!
Przed pierwszym użyciem produkt należy w pełni naładować. Proces pierwszego ładowania może trwać
do 12 godzin! W zależności od danego stanu naładowania akumulatorka, każde kolejne doładowywanie 
urządzenia może trwać znacznie krócej.
Czas pracy urządzenia w przypadku 100 % naładowania akumulatorka wynosi – przy maksymalnym 
obciążeniu – około 1 godziny. Połączenie włączonego stymulatora z »FUN Magnetic Plug« powoduje 
wyłączenie się urządzenia. Dalsza obsługa produktu możliwa jest dopiero po usunięciu ładowarki.
Wskazówka: W przypadku pojawienia się problemów w obsłudze urządzenia należy ewentualnie przeczyścić 
panel dotykowy »COBRAlibre« i produkt podłączyć do ładowarki. Podczas ładowania urządzenie automatycz-
nie kalibruje się, przez co optymalnie dopasowuje się do warunków otoczenia.
Woda i lubrykanty znajdujące się na panelu dotykowym, mogą negatywnie wpływać na działanie urządzenia. 
Stymulator jest wodoszczelny ze względów na potrzebę czyszczenia go; użycie produktu pod wodą nie jest 
możliwe.
Podczas ładowania urządzenia nie należy dotykać panelu dotykowego ani kłaść go bezpośrednio na rzeczy 
metalowe. Panel dotykowy kalibruje się podczas ładowania; umożliwia to każdorazowe przystosowanie się 
urządzenia do panujących warunków i niezawodność jego obsługi.

Ważne wskazówki techniczne:
Zmieniająca się temperatura otoczenia (np. podczas transportu produktu) może prowadzić do niez-•	
nacznego zbierania się wody kondensacyjnej. Z tego względu zaleca się odczekanie paru godzin, by 
 »COBRAlibre« CLICK ‘N’ CHARGE miała możliwość dopasowania się do temperatury otoczenia. Dopiero 
po upływie tego czasu można włączyć produkt.

Optymalna temperatura przechowywania stymulatora to 15 do 35 °C.•	

Niewielkie nagrzewanie się »FUN Magnetic Plug« (wywołane włączaniem się diody LED) i otoczenia •	
silniczków produktu jest normalne. Zasilacz jest zabezpieczony przed powstawaniem zwarcia ustalone-
go, ale lekko się nagrzewa.

Do ładowania stymulatora należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki lub adaptera  •	
»FUN Magnetic Plug«, w przeciwnym wypadku produkt może ulec uszkodzeniu.

Przechowywanie »COBRA•	 libre« w stanie rozładowanym jest niewskazane. Regularne użycie akumulatorka 
gwarantuje jego długą żywotność.

Urządzenia NIE włączać / NIE ładować w stanie wyjątkowego nagrzania i/lub w przypadku wystąpienia •	
uszkodzeń mechanicznych/nietypowych objawów (przebarwienie, niezwykły wygląd, deformacja).

Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorkiem może wywołać niekontrolowaną reakcję •	
egzotermiczną. W razie pojawienia się takiego niebezpieczeństwa prosimy o zastosowanie ogólnych 
środków ostrożności oraz o usunięcie całego stymulatora (patrz także: „Na rzecz naszego środowiska“).



Magnetycznych miejsc kontaktowych »FUN Magnetic Plug« nie stykać z powierzchniami metalowymi, •	
gdyż grozi to spięciem.

Chronić przed silnym działaniem promieni słonecznych (np. w samochodzie).•	

Stymulatora ani zasilacza nie wrzucać do ognia.•	

Stymulatora ani zasilacza nie wkładać do kuchenek mikrofalowych.•	

Urządzenia nie nakłuwać ostrymi przedmiotami.•	

Produktu nie otwierać siłą.•	

W przypadku zapalenia się produktu nie gasić go wodą.•	

Specjalne zabezpieczenie akumulatorka chroni urządzenie przed przeładowaniem i zbyt mocnym •	
wyładowaniem.

W przypadku, gdy dioda kontrolna LED »FUN Magnetic Plug« lub / i zasilacza nie świeci się, urządzenie •	
należy odłączyć od sieci.

Urządzenie nieużywane powinno być zawsze odłączone od sieci (oszczędność energii – niepotrzebne •	
zużycie prądu w trybie standby).

W pobliżu urządzenia, jego ładowarki lub opakowania nie przechowywać kart z paskami magnetyczny-•	
mi (np. karty kredytowe), gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia tychże kart poprzez działanie 
magnesów zamieszczonych w stymulatorze, w ładowarce oraz na opakowaniu produktu.

Pole magnetyczne może wpływać na urządzenia mechaniczne lub elektroniczne, takie jak na przykład •	
rozruszniki serca. Zaleca się nieużywanie stymulatora w bezpośrednim otoczeniu rozruszników serca. 
W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, prosimy o kontaktowanie się ze swoim lekarzem 
prowadzącym.

UWAGA!
Ładowarki nigdy nie używać w łazience ani w wannie!•	

Ładowarkę chronić przed wodą i wilgocią!•	

Urządzenie może być włączane wyłącznie bez ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!•	

Dane techniczne:
Stymulator:
Temperatura przechowywania: 0 °C – 40 °C | Maksymalna temperatura otoczenia w czasie działania 
urządzenia: 40 °C | Napięcie prądu: 7,5 V | Maksymalne natężenie prądu: 120 mA | Pojemność akumulatorka: 
1300 mAh | Przeciętny czas ładowania: 5-6 h | Maksymalny czas ładowania: 12 h | ok. 500 cykli
»FUN Magnetic Plug« | zasilacz:
100-240 V AC | 50/60 Hz | maks. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Materiał
Użyty do produkcji »COBRAlibre« CLICK ‘N’ CHARGE silikon jest wyjątkowo miękki, wytrzymały, 
 antyalergiczny, łatwy w czyszczeniu i neutralny w zapachu.

Pielęgnacja produktu
Produkt należy dokładnie umyć przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu ciepłą wodą i delikatnym 
mydłem.

Dobra rada
Polecamy FUN FACTORY »TOYFLUID« do użycia w powłoce silikonowej.



Ostrzeżenie
Silikonowe produkty FUN FACTORY nie są zabawkami! Prosimy także o uwzględnienie faktu, że nasze 
urządzenia nie są produktami medycznymi!
 

W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelem zawierającym silikon (»BODYFLUID«), FUN 
FACTORY nie  wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

Na rzecz naszego środowiska
»COBRAlibre« CLICK ‘N’ CHARGE to stymulator zasilany akumulatorkiem wbudowanym we wnętrzu 
 produktu. Ładowanie urządzenia winno następować wyłącznie przy użyciu FUN FACTORY  
»FUN Magnetic Plug« – ładowarki, która pasuje do wszystkich produktów generacji FUN FACTORY z  
CLICK ‘N’ CHARGE. W ten sposób FUN FACTORY w wymierny sposób przyczynia się do ochrony  
środowiska i klimatu.

Akumulatorek »COBRAlibre« CLICK ‘N’ CHARGE nie może być naprawiany ani wymieniany przez 
użytkownika. W przypadku zużycia się akumulatorka prosimy o usunięcie całego produktu, gdyż wymiana 
akumulatorka na nowy nie jest możliwa.
Prosimy o uwzględnienie faktu, że stare urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także ich akumulator-
ki, muszą być usuwane w sposób szczególny – nie wolno wrzucać ich do pojemników na zwykłe odpady 
 domowe. Prosimy o przyjazne środowisku usuwanie urządzeń elektronicznych oraz ich opakowań. Prosimy 
o korzystanie z istniejących możliwości recyclingu. Blister został wyprodukowany z przyjaznego środowisku 
materiału PET.


